
  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |1    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 1:  

 
کیلو 57 :متر مربع در هر  تقریبی وزن  

هسار تومان 42:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1024332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 225732333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  استاندارد عابراندازه   

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |2    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 4:

 
کیلو 03 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 42:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1420332333:    متر یسانت 487: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 221332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما

  



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |3    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 0:

 
کیلو 117: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 04:   کیلوهر قیمت   

  تومان 0720332333:    متر یسانت 043: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  استاندارد پارکینگاندازه 

تومان 1327332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |4    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 2: آلومینیوم کاری

 

تومان 422732333متر مربع هر قیمت   

  تومان 4320332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 483: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 823332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

تومان  427332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 23: طول  : هر ستون باکس درخواستی   

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |5    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 7:

 
کیلو 57 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 721332333:    متر یسانت 473: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |6    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 0:

 
کیلو 53: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1420332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 220332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |7    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 5:

 
کیلو 77 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 1122332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  استاندارد پارکینگاندازه 

تومان  020332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |8    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 8: 

 
کیلو 53: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1420332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 220332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |9    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 2:

 
کیلو 57 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1027332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 043: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  222332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

تومان  023332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 03: طول  : هر ستون باکس درخواستی   

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |10    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 13: آلومینیوم کاری

 

تومان 025332333متر مربع هر قیمت   

  تومان 4020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 225332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |11    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 11:

 
کیلو 77 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 41:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1322332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  استاندارد پارکینگاندازه 

تومان  020332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |12    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 14:

 
کیلو 53 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 42 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 1520332333:    متر یسانت 073: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  722332333:    متر یسانت 043: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما

  



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |13    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 10:

 
کیلو 53: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 42:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1221332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 724332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |14    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 12:

 
کیلو 07: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 1125332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 220332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما

  



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |15    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 17:

 
کیلو 57 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 45:   کیلوهر قیمت   

  تومان 4021332333:    متر یسانت 083: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  728332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |16    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 10:

 
کیلو 07: متر مربع در هر تقریبی  وزن  

هسار تومان 40:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1424332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033 :طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 222332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |17    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 15:

 
کیلو 57: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1022332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  720332333:    متر یسانت 453: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |18    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 18:

 
کیلو 77 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1422332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  221332333:    متر یسانت 453: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |19    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 12:

 
کیلو 57 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 42 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 1724332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  720332333:    متر یسانت 453: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |20    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 43:

 
کیلو 07 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 45:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1420332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  225332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |21    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 41:

 
کیلو 57 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1022332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  720332333:    متر یسانت 453: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |22    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 44:

 
کیلو 73: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 12:   کیلوهر قیمت   

  تومان 522332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  استاندارد پارکینگ اندازه

تومان 425332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |23    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 40:

 
کیلو 23: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 04 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 4023332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  824332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |24    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 42:

 
کیلو 07 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 1024332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 228332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |25    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 47:

 
کیلو 53: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 45:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1523332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  722332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |26    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 40:

 
کیلو 07 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1724332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  724332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

تومان  424332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 23: طول  :  درخواستی هر ستون باکس  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |27    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 45:

 
کیلو 03 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 45:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1020332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  723332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |28    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 48:

 
کیلو 53 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 00 :   کیلوهر قیمت   

  تومان 4425332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  528332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |29    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 42:

 

تومان 427332333متر مربع هر قیمت   

  تومان 1823332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |30    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 03:

 
کیلو 03: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1727332333:    متر یسانت 003: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  227332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |31    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 01:

 
کیلو 07: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 48:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1024332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 228332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |32    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 04:

 
کیلو 07 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1125332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 220332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما

  



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |33    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 00:

 
کیلو 03 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1420332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 225332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |34    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 02:

 
کیلو 73 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1125332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان 223332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |35    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 07:

 
کیلو 07 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان40:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1724332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  228332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |36    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 00:

 
کیلو 07: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1220332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  225332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |37    ر ا م ش ح  ر ط  
 

cnc :05 طرح شماره  

 

تومان 4207332333متر مربع هر قیمت   

  تومان 4325332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  520332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |38    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 08:

 
کیلو 73 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 1322332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  028332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |39    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 02:

 
کیلو 73: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 44:   کیلوهر قیمت   

  تومان 820332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  024332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |40    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 23:

 
کیلو 113 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 07 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 0225332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  1122332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |41    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 21: 

 
کیلو 07 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 45:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1728332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  722332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |42    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 24:

 
کیلو 27 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 41 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 522332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  425332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |43    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 20:

 
کیلو 113: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 02:   کیلوهر قیمت   

  تومان 0025332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  1127332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |44    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 22:

 
کیلو 77 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 1025332333:    متر یسانت 043: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  221332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |45    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 27:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 222332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |46    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 20:

 
کیلو 03 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 45 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 1125332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  220332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |47    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 25:

 
کیلو 77 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 42:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1320332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  028332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |48    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 

 طرح شماره 28:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 45:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1220332333:    متر یسانت 043: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  220332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |49    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 22:

 
کیلو 03 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1328332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  223332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |50    ر ا م ش ح  ر ط  
 

cnc :73 طرح شماره  

 

تومان 428332333متر مربع هر قیمت   

  تومان 4022332333:    متر یسانت 043: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  820332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |51    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 71:

 

کیلو 07: متر مربع در هر زن تقریبی و  

هسار تومان 45:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1425332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  220332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |52    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 74:

 
کیلو 73 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 42 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 820332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  024332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |53    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 70:

 
کیلو 73 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 42:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1328332333:    متر یسانت 033: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  020332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |54    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 72:

 

تومان 428332333متر مربع هر قیمت   

  تومان 4022332333:    متر یسانت 043: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  823332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |55    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 77:

 
کیلو 73 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 40:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1324332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  025332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |56    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 70:

 
کیلو 23: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 01:   کیلوهر قیمت   

  تومان 4028332333:    متر یسانت 043: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  823332333:    متر یسانت 403: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |57    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 75:

 
کیلو 27: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 41 :  کیلوهر قیمت   

  تومان 823332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  422332333:    متر یسانت 483: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |58    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 78:

 
کیلو 03: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1328332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  520332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 413: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |59    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 72:

 
کیلو 07: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 45:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1420332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  225332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |60    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 03:

 
کیلو 73: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان12:   کیلوهر قیمت   

  تومان 028332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  استاندارد پارکینگاندازه 

تومان  427332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |61    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 01:

 
کیلو 73: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 44:   کیلوهر قیمت   

  تومان 522332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  422332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |62    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 04:

 
کیلو 03 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

  تومان 1328332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 033: طول  :  اندازه استاندارد پارکینگ

تومان  223332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |63    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 00: درب ریلی

 
کیلو 07 :متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان18:   کیلوهر قیمت   

  تومان 520332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 733: طول  : اندازه استاندارد 

 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما

  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |64    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 02:

 

تومان 425332333متر هر قیمت   
 قابلیت ساخت طبق اندازه کارفرما 

 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |65    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 07:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |66    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 00:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |67    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 05:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |68    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 08:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |69    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 02:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |70    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 53:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |71    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 51:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |72    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 54:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |73    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 50:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |74    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 52:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |75    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 57:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |76    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 50:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |77    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 55:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |78    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 58:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |79    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 52:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  اندازه استاندارد عابر  

 



  سازهآهن صنایع فلزی 
 

لویهر ک متیق  X هر متر مربعدر  وزن   X ( ارتفاع X   طول)  مترمربع :محاسبه 

باشد یمحفوظ م 90600899190 آهن سازهمجموعه  یبرا یو معنو یحقوق ماد هیکل        ه |80    ر ا م ش ح  ر ط  
 

 طرح شماره 83:

 
کیلو 77: متر مربع در هر وزن تقریبی   

هسار تومان 47:   کیلوهر قیمت   

تومان  020332333:    متر یسانت 423: ارتفاع  -متر  یسانت 113: طول  :  عابر اندازه استاندارد  

 


